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रूथ बेडर गिन्सबिग लोकाांशी मतभेद 
होण्यासाठीि जन्माला आली होती.  

विरोध करा  

जुनाट अन्यायकारक  
रुढी-परांपराांिा, असमानतेिा! 



रूथने आपले  

मतभेद, असहमनत, विरोध, 
व्यक्त केले.  

अशा तऱ्हेन ेरूथ बडेर गिन्सबिगन े
स्ित:च्या आयषु्यासोबत आमिहेी 
आयषु्य बदलनू टाकले.   
 

नतने प्रश्न उपस्स्थत केले,  
सांघर्ग केले.  

अमान्य? नाही. 
दृढ़-सांकल्प? हो. 



1940 साली छोट्या रूथच्या घराशजेारी स्थलाांतरीत लोक राहात होते. यात इटली, 
आयलडं, इांग्लांड, पोलांड आखण जमगनीतील लोक होते. यात रलशयातील ज्य ूलोक – जसे रूथि े
िडील नाथन बेडर - ही होत.े या लोकाांच्या सांस्कृती, िाण्यावपण्याच्या सियी, सणिार आखण 
परांपरा िेििेिळ्या होत्या.   

न्ययूॉकग मधील ब्रकूललन उपनिरातील या सिग कुटुांबाांमध्ये एक िोष्ट मात्र समान होती:  
मोठे झाल्यािर मलुाांनी बाहेरच्या जिात जायि ेआखण मोठी कामे करायिी, ही अपेक्षा.  
आखण मलुीांि ेकाय? त्याांनी िाांिला पती शोधािा, एिढीि त्याांच्याकडून अपेक्षा होती.   



रूथच्या आईला हे अस्जबात 
मान्य नव्हते.   





ज्या मुलीांनी आखण स्ियाांनी मोठमोठी कामे केली आहेत, अशाांच्या कहाण्या साांिणारी पुस्तके 
त्याांच्या शेल्फिर असत. रूथने महान िुप्तहेर नॅन्सी ड्र्यूबद्दल िािले. नतने धाडसी िैमाननक 
अमेललया इअरहटगबद्दल िािले. नतने ग्रीक पुराणातील देिता अथेनाबद्दल िािले. या सिग मुली आखण 
स्िया स्ितांत्र होत्या. त्याांनी आपल्या आयुष्यािा लिाम आपल्याि हाती ठेिला होता.  

रूथने जिभरातील पुस्तके िािली. नतच्या घरी पुस्तकाांच्या सुिासासोबत िाली रस्त्यािर 
असलेल्या िीनी रेस्टॉरन्टमधील िाद्यपदाथािंा िमांि िास दरिळत असे. रूथला तो फार आिडत 
असे.  

सेललया अॅम्सटर बडेर याांच्या मते मलुीांना 
जिात आपले स्थान लमळिण्यािी सांधी 
लमळायला हिी.   



कधीकधी रूथि ेआईिडील नतला कारमधनू शहराबाहेर फफरायला घेऊन जात.  

एकदा पेनलसल्िनेनयातील एका हॉटेलच्या समोर रूथला पढुील फलक ददसला: 

कुत्र ेआखण 
ज्यू याांना 
प्रिेश नाही.   



त्या काळि ेिातािरण असेि होते.  
हॉटेल, रेस्टॉरन्ट आखण फकत्येक भािाांमध्ये असे फलक ददसत.  

रूथ आखण नतिे कुटुांब ज्य ूहोते. हा सरळसरळ िणगभेद, पूिगग्रह आखण पक्षपातीपणा 
होता. याला विरोध करायला हिा असे रूथला िाटू लािले. नतला फलकािरील शब्द िपू 
बोित असत. िणगभेदािा हा अन्याय ती कधीि विसरू शकली नाही.  

फक्त  
िोऱ्या 
लोकाांना 
प्रिेश 

ज्यू ननवर्द्ध काळे लोक ननवर्द्ध 

मेस्ससकी ननवर्द्ध 



प्राथलमक शाळेत, काही िोष्टीांमध्ये रूथ कुशल आखण हुशार होती, तर 
काही िोष्टीांमध्ये नव्हती. नतिे सिागत आिडत ेविर्य होत े- इांस्ग्लश, 
इनतहास आखण व्यायाम. रूथ सिग कामे डाव्या हाताने करत असे. त्या 
काळात अशा मुलाांना लशक्षक उजव्या हाताने ललहायला साांित. पण 
उजव्या हाताने ललदहण्यासाठी दडपण आल्यािर रूथिे हस्ताक्षर इतके 
िाईट झाले की नतला हस्ताक्षरासाठी सिागत िालिा डी गे्रड लमळाला. 
आपला गे्रड बघून रूथला रडू आले. 



मि मात्र रूथने 
यािा विरोध 

केला.  

त्या ददिसानांतर ननर्धे म्हणून रूथ 
हट्टाने डाव्याि हाताने ललहू लािली. मि 
लशक्षक आखण इतर लोकाांना उमिले की 
रूथि ेहस्ताक्षर िरांतर िूप सुांदर होत.े  



रूथला लशिणकाम आखण स्ियांपाककाम नीट जमत नसे. अशा ििामंध्ये नति ेलक्ष 
अस्जबात लाित नसे. पण हे विर्य मलुीांना अननिायग होते. मलुिे सतुारकाम लशकू 
शकत होते. ते अिजारे िापरायि ेकौशल्य लशकू शकत होते.   

रूथने या 
िोष्टीलाही विरोध 

केला.  

रूथलाही सतुारकाम लशकायि ेहोत.े नतला करित हाताळायिी इच्छा होती.  

पण रूथला जे पादहजे होते, त ेलमळाले नाही. हा मलुीांिर अन्यायि होता. अशा 
अनभुिाांतूनि रूथ आयषु्य असेि असते, हे लशकत िेली.  



रूथला सांिीत, विशरे्त: ऑपेरा, आिडत असे. सांिीत ििागत ती उच्ि स्िरात 
िळा मोकळा करून िात असे.  

यािेळी रूथच्या िाण्यािर नतच्या सांिीत लशक्षकाने आक्षपे घेतला. “हळू िा,” ती 
रूथला म्हणाली. पण रूथ हळू िाऊ लािल्यािर नतच्या िाण्यािी लय बबघडली. 
लशक्षक्षकेने रूथला समहूिान करताना मोठ्याने िाण्यास मनाई केली.   

रूथने आपले िाणे सरुूि ठेिले – स्नान करताना आखण स्िप्नातसुद्धा. ऑपेरा 
सांिीतािी नतिी ओढ कायम रादहली.   



रूथ हायस्कूलमध्ये िेली तेव्हा नतच्या लमत्रमांडळीांना आखण 
लशक्षकाांना कळून िकुले की ती एक असामान्य विद्याथी, सांिीत 
सांयोजक, सेलो िादक आखण ितृ्तपत्र सांपादक होती. पदिी समारांभात 
रूथला प्रमिु िक्ता म्हणून ननिडले िेले. आपली आई िूप आजारी 
होती, ही िोष्ट रूथने तोिर दडिनू ठेिली होती. पदिी समारांभाच्या 
आदल्या ददिशी, रूथच्या आईि,े सेललया बेडरि,े ननधन झाले.  



या द:ुिद घटनेमळेु रूथ पदिी समारांभाला जाऊ शकली नाही. ती आपले भार्ण देऊ 
शकली नाही. रूथला ननस्ितपणे ठाऊक होत ेकी नतच्या आईच्या नतच्याकडून काय अपेक्षा 
आहेत. तीन मदहन्याांनांतर, कॉलेजच्या लशक्षणासाठी रूथ घर सोडून िेली.  



1950 च्या दशकात मुली सहसा कॉलेजमध्ये जात नसत. रूथने 
अनेकाांशी मैत्री केली. नतिी भेट अशा मुलीांशीही झाली ज्या ज्यूांना 
आपल्या गु्रपमध्ये सामील करत नसत. नतिी भेट अशा मुलाांशी 
झाली ज्याांच्या मते मुली फक्त पतीि शोधत असतात. मि नतला 
माटीन गिन्सबिग भेटला.  

रूथने त्याांिे 
म्हणणे तात्काळ 

नाकारले. 
माटीनेसुद्धा.   

माटीच्या या ननणगयािे लोकाांनी स्िािति 
केले. पण रूथिे िकील बनणे त्याांना रुिले नाही. 
िी िकील? लोकाांना ही िोष्ट आिडली नाही.  

माटी उांि आखण िांमतीदार होता. रूथ छोटी आखण िांभीर प्रितृ्तीिी होती. माटी नतला हसिू 
शकत असे. ते पे्रमात पडले. मि त्याांनी एक योजना बनिली. कॉलेज सांपल्यािर दोघाांनी िफकली 
लशकण्यािा ननिय केला. रूथच्या मते, िकीलि अन्याय आखण पूिगग्रहाांविरुद्ध कोटागत लढू शकतो.  



रूथ आखण माटीने लग्न केले. 
मि दोघाांनी िफकलीिे लशक्षण 
घेतले. त्याांना एक मुलिी झाली 
– जेन.   



िफकलीच्या ििागत रूथ धरून फक्त 9 मलुी होत्या, पण मलुिे 500 होत.े रूथने िूप 
मेहनत घेऊन अभ्यास केला आखण ती ििागत सिगप्रथम आली. तरीही पदिी  
लमळाल्यािर कुणीही या कायगक्षम िकीलाला नोकरी ददली नाही. का? 

कारण ती एक िी होती. परुुर्ाांना एका िीसोबत  
काम करायि ेनव्हते. रूथ एक आई होती. परुुर्ाांच्या  
मते, एक आई आपल्या कामािर लक्ष कें द्रीत करू  
शकत नाही. रूथ ज्य ूहोती. लोकाांच्या मनात  
िणगभेद ठाण माांडून बसला होता.  
रूथला तीन लढाया एकत्र लढायच्या  
होत्या. पण ती घाबरली नाही.  

नतने विरोध  
केला.  



ती ठाम रादहली.  

शिेटी, एका न्यायाधीशाने नतला नोकरी 
ददली. रूथने मन लािनू मेहनत केली. मि 
कायद्याि ेलशक्षण देणाऱ्या एका कॉलेजने नतला 
नोकरी ददली. मि दसुऱ्या कॉलेजने. काही 
काळानांतर, सांपणूग देशात िफकली लशकिणाऱ्या 
ज्या काही मोजसया िी प्राध्यावपका होत्या, 
त्याांच्या पांक्तीत जाऊन बसली.   

मि नतला एक मलुिा झाला – जेम्स.  



रूथने लोकाांिी स्ियाांविर्यी असलेली मते नाकारली. नतने त्याांना विरोध केला. अशा 
प्रनतकूल पररस्स्थतीत ती एक मोठी िकील आखण प्राध्यापक बनली. सिळीकड ेस्ियाांना 
नोकऱ्याांपासनू िांगित ठेिले जात आहे, हे नतने अनभुिले. जरी त्याांना नोकरी लमळाली 
तरी त्याांि ेिेतन परुुर्ाांच्या तुलनेत कमी असे. स्ियाांना कोटग आखण सरकारी 
नोकऱ्याांपासनू दरू ठेिले जात असे.  

या िोष्टी अमेररकेच्या सपु्रीम कोटागने अगधकि जािक केल्या. त्याांनी या भेदभािाला 
आपली मान्यता ददली. फार िर्ापंिूी सपु्रीम कोटागच्या एका न्यायाधीशाने ललहून ठेिले 
होत:े स्ियाांिा स्िाभाविक शालीनपणा 

आखण नाजूकपणा त्याांना  नािरी 
जीिनातील अनेक कामाांसाठी 

अयोग्य ठरितात.  

दसुऱ्या शब्दाांमध्ये: स्िया आखण मलुी 
िूप बजुऱ्या असतात, कमजोर असतात. त्या 
जिात महान िोष्टी करू शकत नाहीत.  

                 सपु्रीम कोटागच्या एका मतानसुार: 

स्िया नेहमीि 
पुरुर्ाांिर अिलांबनू 
रादहल्या आहेत.  



 रूथला ही िोष्ट 
पूणगत: नामांजूर 

होती.  
 



स्ियाांना समान सांधी लमळाव्यात, यासाठी रूथने  

कोटागत लढे ददले.   

त्याांपैकी सिागत महत्त्िाि ेिटले सुप्रीम कोटागत पोहोिले. प्रथमि 
सुप्रीम कोटागत उभी रादहली तेव्हा रूथ िूप घाबरली होती. आपण 
कोलमडून िाली पडू की काय, अशी भीती नतला िाटली होती.   

पण सुप्रीम कोटागतील नऊ न्यायाधीशाांसमोर उभी रादहल्यािर रूथने 
कल्पना केली की सिग न्यायाधीश नति ेविद्याथीि आहेत. नतथे नतला – 

प्राध्यापक गिन्सबिगला, या विद्यार्थयानंा, जे सिग पुरुर् होते, लशकिायि े
होते की केिळ मुलिी आहे म्हणून कुणा व्यक्तक्तला लमळू शकणाऱ्या 
सांधीांना मयागदाांि ेकुां पण घालण्यात येऊ नये.   



रूथ फक्त स्ियाांसाठी लढत नव्हती. एकीकड ेस्ियाांना नोकऱ्याांपासून िांगित ठेिले जात 
होत ेआखण दसुरीकड ेपरुुर्ाांना घरकामापासनू दरू ठेिले जात होते. एक िडील घरी राहून 
मुलाबाळाांिा साांभाळ का नाही करू शकत, स्ियांपाक का नाही करू शकत? त्याांच्या पत्नी 
व्यिसाय का नाही साांभाळू शकत? 1970 च्या दशकात या कल्पना निीन आखण 
क्ाांनतकारी होत्या.  

रूथ सिळेि िटले स्जांकू शकली नाही, पण ती बऱ्यापकैी यशस्िी झाली. नतने 
स्जांकलेल्या प्रत्येक िटल्यामळेु परुुर् आखण स्िया, मलुिे आखण मलुी याांच्यामध्ये 
अगधकागधक समानता प्रस्थावपत झाली.    



रूथ आखण माटीिी मलेु लोकाांना साांित 
की त्याांिी आई सपु्रीम कोटागत िटले 
लढिते आखण िडील घरी स्ियांपाक 
करतात. यािर काहीिळेा लोक त्याांच्याकड े
अविश्वासाने बघत. िी आखण परुुर् हे 
एकमेकाांच्या भलूमका िठितात, हे त्याांच्या 
दृष्टीन ेविगित्र होत.े   



रूथ, माटी, जेन आखण जेम्स याांिे वििार 
एकमेकाांशी जळुत नसत.  

त्याांना कदागित असेि कुटुांब 
हिे होते – ज्यातील लोक स्ितांत्रपणे 
वििार करू शकतील.  

गिन्सबिग कुटुांबात नेहमी िविष्ट 
स्ियांपाक होत असे. माटी हा एक 
यशस्िी िकील होता, पण तो 
स्ियांपाकसदु्धा, विशरे्त: फ्रें ि पदाथग,  
उत्तम करत असे.  

दसुरीकड,े रूथने स्ियांपाक केला 
की पदाथग हमिास करपतात, हे 
त्याांच्या कुटुांबात सिानंा ठाऊक 
होत.े   



रूथ एक प्रलसद्ध िकील बनली – एिढी प्रलसद्ध की राष्ट्राध्यक्ष स्जमी काटगर याांनी 
नतला िॉलशांग्टन डी. सी. येथे न्यायाधीश म्हणून ननयकु्त केले.  

रूथने न्यायाधीश म्हणूनही कारकीदग िाांिलीि िाजिली. राष्ट्राध्यक्ष बबल स्सलांटनन े
रूथला सपु्रीम कोटागत न्यायाधीश म्हणून ननयकु्त केले. तेथील इतर आठ 
न्यायाधीशाांसोबत अमेररकेच्या सिोच्ि आखण सिागत महत्त्िपणूग कायद्याांबाबत उद्भिलेल्या 
प्रश्नाांिी उत्तरे शोधणे, हे नति ेकाम होते.   

रूथने मान्यता 
ददली.  

1993 साली रूथ बेडर गिन्सबिग 
अमेररकेच्या सिोच्ि कोटागिी –  सुप्रीम 
कोटागिी पदहली ज्यू िी न्यायाधीश बनली.  





सपु्रीम कोटग प्रत्येक िटल्यात, दोन्ही पक्षकाराांच्या िफकलाांि ेम्हणणे ऐकून घेतात. 
त्यानांतर सिळे नऊ न्यायाधीश त्या िटल्याबाबत आपापले मत नोंदितात. ज्या 
पक्षकाराच्या बाजूने सिागत जास्त मते पडतात, तो पक्षकार िटला स्जांकतो. सिागगधक 
एकसमान मत असलेले न्यायाधीश लमळून कोटागिा ननकाल ललहून काढतात. जेव्हा 
न्यायाधीश गिन्सबिग विजयी पक्षकाराच्या बाजूने मत देत असे, तेव्हा ती आपल्या 
झग्यािर विशरे् कॉलर लाित असे. पण बऱ्यािदा जेव्हा सपु्रीम कोटग आपला ननकाल 
ऐकित असे....  



तेव्हा न्यायाधीश गिन्सबिग 

आपला मतभेद  
व्यक्त करत असे.  

आपले मत व्यक्त करून रूथ त्याि ेस्पष्टीकरणही देत अस.े त्यािळेी ती ननर्धे 
म्हणून आपल्या पोशािािर एक ििेळीि कॉलर लाित असे.   



मला मान्य नाही.  मला मान्य नाही.  

 जेव्हा कोटागन ेआफ्रो-अमेररकी 
स्थलाांतरीत स्ियाांना कामाच्या दठकाणी 
झालेल्या अन्यायाबाबत काहीही करण्यास 
नकार ददला.   

जेव्हा कोटागन ेप्रत्येक व्यक्तक्तला, मि 
त्यािा िणग काहीही असो, मत 
देण्यािा हसक देणारा कायदा रद्द 
केला.  

सिानंा समान 
हसक 

कामाच्या 
दठकाणी 
समानता 



मला मान्य नाही.  

जेव्हा कोटागन ेआफ्रो-अमेररकी 
मुलाांना कॉलेजात पाठिायच्या 
िाांिल्या सांधी उपलब्ध करून 
देणाऱ्या शाळाांना मनाई केली.   

न्यायाधीश गिन्सबिग आपली बाजू ठामपणे 
माांडत असे. िी आखण परुुर् याांना एकाि 
कामासाठी समान िेतन लमळािे, यासाठी 
लढताना त्याांनी कोटागला आपल्या िकुा 
दाििनू ददल्या. मि अमेररकी कााँगे्रस आखण 
अध्यक्षाांनी त्याांि ेमत मान्य करून समानतेिा 
एक कायदा सांमत केला आखण आधीिा कायदा 
रद्द केला.  



 न्यायाधीश गिन्सबिग आता सुप्रीम कोटागिी सिागत िररष्ठ आखण ियस्कर सदस्या आहे. काही 
लोकाांच्या मते, गिन्सबिगने आपल्या ियािा वििार करून सुप्रीम कोटग सोडले पादहजे.  

न्यायाधीश गिन्सबिगला त्याांि ेमत अमान्य आहे.  

ती अजूनही आपल्या कामािर नततकीि मेहनत घेते. ती स्जममध्ये जाऊन व्यायाम करते. ती 
कोटागच्या कामातून एकही ददिस रजा घेत नाही. ती ऑपेरा सांिीत ऐकायला जाते, भार्णे देते 
आखण प्रिास करते.    

फकत्येक लोक न्यायाधीश गिन्सबिग याांिा ठामपणा आखण स्ितांत्र ितृ्ती याांिी स्तुती करतात. 
ते नतला रॉक स्टार, महाराणी, देिी, नानयका म्हणतात.   

िरांतर, न्यायाधीश गिन्सबिग कुणी रॉक स्टार, महाराणी फकां िा देिी नाही.  

पण ती लोकाांसाठी नानयका मात्र आहे.  

नतने बरेि बदल घडिले. नतने लोकाांि ेवििार बदलले.  

नतने कॉलेजमधील मुली, कायद्याि ेलशक्षण घेणाऱ्या स्िया आखण अशी प्रत्येक व्यक्ती जी 
भेदभािालशिाय जिू इस्च्छते, अशा सिासंाठी एक निा मािग तयार केला.  

नतच्या आिाजात सांिीतािी धनु नसेल, पण तो समतेि ेिाणे िातो.  

आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यािर नतने बदल घडिून आणले....  



मतभेदाांिी 
राांि 



रूथ बेडर गिन्सबिगबद्दल आणिी मादहती 

काही िर्ांपूिी लोक असे मानत की पुरुर्ाांच्या तुलनेत स्िया योग्य नेता बनू शकत नाही. त्या 
व्यिसाय आखण सरकारमध्ये महत्त्िाि ेननणगय घेण्यास सक्षम नसतात. स्ियाांना तीन िोष्टी करण्यास 
भाि पाडले जात असे – पतीिा शोध, मुलाांना जन्माला घालणे आखण घरकाम. लोकाांिा असाही 
समज होता की पुरुर् मुलाांिी योग्य प्रकारे काळजी घेऊ शकत नाहीत. 1930 आखण 1940 मधील 
अशा िातािरणात रूथ बेडर गिन्सबिग मोठी झाली.   

समाजात काही बदल जरूर घडले. पण स्ियाांिरील या मयागदा 1950,1960 आखण 1970 च्या 
दशकात कायम रादहल्या. आता पदहल्यापेक्षा जास्त स्िया कामासाठी घराबाहेर पडू लािल्या होत्या. 
तरीही त्याांिी भूलमका मयागदीत होती. स्िया लशक्षक्षका, नसग आखण विमानसेिेत सहायक बनू शकत 
होत्या. िूप कमी स्िया कॉलेजात प्राध्यापक, डॉसटर फकां िा िैमाननक बनू शकत होत्या.   

काही लोकाांना स्ियाांिर टाकलेल्या या मयागदा नामांजूर होत्या. स्ियाांिा समतेसाठी सांघर्ग आधीि 
सुरू झाला होता. सुझान अाँथनी (1820-1906), एललझाबेथ कॅडी स्टॅन्टन (1815-1902), सोजोनग ट्रुथ 
(1797-1883) आखण इतर काही स्ियाांनी हा लढा सुरू केला होता. रूथ बेडर गिन्सबिगने हा लढा पुढे 
सुरू ठेिला.  



रूथिा जन्म 15 मािग, 1933 रोजी न्ययूॉकग  शहरातील ब्रकूललन या उपनिरात झाला. नति ेिडील 
नाथन बेडर कापडाच्या व्यिसायात होते. ते प्राण्याांच्या फरपासून कोट आखण हॅट बनित आखण विकत. 
रूथिी आई, सेललया अॅम्सटर बेडर घर आखण कुटुांब साांभाळत असे. मुलीांि ेलशक्षण आखण व्यिसाय 
याांबाबतीत सेललयाि ेवििार पुरोिामी होते. या वििाराांिा रूथिर िोल प्रभाि पडला. रूथ आपल्या 
आईबद्दल ललदहते – ती िपू तेजस्िी होती. नतच्यासारिी धाडसी व्यक्ती मी उभ्या आयुष्यात पादहली 
नाही.  

 ददैुिाने, सेललया जून 1950 मध्ये ननधन पािली. तेव्हा रूथने हायस्कूल उत्तीणग केले होते. बेडर 
कुटुांबात घडलेली ही काही पदहलीि शोकाकुल घटना नव्हती. रूथिी एक मोठी बहीण होती – मेररलीन 
– रूथ लहान असतानाि नति ेननधन झाले होते.  

आईच्या ननधनाने रूथला मोटा धसका बसला. आपण लशक्षण 
सुरुि ठेिािे, ही आईिी इच्छा नतला ठाऊक होती. सेललयाच्या 
मतृ्यूनांतर तीन मदहन्याांनी रूथने न्यूयॉकग च्या कानेल विद्यापीठात 
प्रिेश घेतला. पुढे काय करायि,े हे नतच्या मनात स्पष्ट नव्हते. ते 
1950 ि ेदशक होते. त्यािेळी अमेररकेतील काही नेता – विशरे्त: 
जोसेफ मॅकाथी – लोकाांच्या स्ितांत्र वििाराांिर आखण मुक्तपणे 
बोलण्यािर बांधने घालत. सरकारी मताांशी सहमत नसलेल्या लोकाांिी 
तोंड ेते बांद करू पाहात, त्याांना ते तुरुां िात पाठित.  

कानेलमध्ये आपल्या एका प्राध्यापकाांकडून 
रूथ लशकली की िकील लोक या 
अन्यायाांविरुद्ध कोटागत लढू शकत होते. िकील 
कोटागत भेदभािाविरुद्धही लढू शकत होते. 
एकदा रूथने एका हॉटेलच्या बाहेर एक फलक 
बनघतला – कुत्र ेआखण ज्यू याांना मनाई. 
त्याििेळी नतने िकील बनायिा ठाम ननिय 
केला.  



1956 साली रूथने कायद्याि ेलशक्षण देणाऱ्या सांस्थेत प्रिेश घेतला. नतने कें बब्रजच्या हािगडग लॉ 
कॉलेजमध्ये सुरुिात केली आखण मि न्यूयॉकग च्या कोलांबबया लॉ कॉलेजमध्ये ती लशकली. हे 
अमेररकेतील सिागत प्रलसद्ध कॉलेज होते. 1959 साली लशक्षण सांपल्यािर आखण आपल्या बॅिमध्ये 
पदहली आल्यािरही रूथला नोकरी लमळायला बऱ्याि अडिणी आल्या. शिेटी न्यायाधीश एडमांड 
पस्ल्मअरी याांनी नतला नोकरी ददली. न्यायाधीश आखण इतर िकीलाांना लिकरि रूथिी पात्रता कळली. 
पूिी ज्या लोकाांनी रूथला नोकरी देण्यास टाळाटाळ केली होती, तेि आता नतला नोकरी द्यायला आतरु 
झाले. पण आता रूथला लशकिण्यात रस ननमागण झाला. 1963 साली रूथ अमेररकेच्या रूत्झसग लॉ 
कॉलेजमध्ये पदहली िी प्राध्यापक बनली. 1972 नांतर नतने कोलांबबया लॉ कॉलेजमध्ये लशकिले.   

लॉ कॉलेजमध्ये प्राध्यापक बनल्यािर रूथ स्ियाांना समान हसक देण्याच्या िळिळीत सामील 
झाली. नतने अमेररकी लसस्व्हल ललबटीज यूननयनसोबत काम केले. या सांस्थेिे ध्येय अमेररकी घटनेत 
ददलेल्या नािरी हसकाांच्या सुरक्षसेाठी लढणे हे होते. घटनेच्या व्याख्येत काही मतभेद असतील तर 
तर त्यािा ननिाडा कोटागत होत असे. यामध्ये अमेररकेि ेसुप्रीम कोटग सिोच्ि होते.  

िकील कोटागत जाऊन हे साांिू शकत नव्हते की त्याांना भेदभाि िा िणगभेदाविरुद्ध लढा द्यायिा 
आहे. अमेररकी कायद्यानसुार, िकील त्या व्यक्तक्तिा प्रनतननधी असतो, ज्याि ेकाही नुकसान झालेले 
आहे. िकील कोटागत आपल्या अशीलािी तक्ार सादर करतो. रूथने अशा अनेक पुरुर् आखण स्ियाांि े
िटले लढिले, ज्याांनी िकुीच्या मान्यता आखण ननयमाांमुळे नुकसान आखण अपमान सहन केले होत े
आखण स्जथे स्ियाांसोबत भेदभािाच्या घटना घडल्या होत्या.   

1973 साली रूथने सुप्रीम कोटागत आपला पदहला िटला लढिला. त्यािेळी रूथ िपू घाबरली 
होती. आपण घेरी येऊन पडू की काय, अशी काळजी नतला िाटू लािली. तो िटला शरेॉन फ्रााँनतयरो 
या िीिा होता. ती अमेररकी हिाई दलाच्या लष्करी हॉस्पीटलमध्ये काम करत असे. हिाई दलाच्या 
पुरुर् अगधकाऱ्याांना आपली पत्नी आखण कुटुांबासाठी िैद्यकीय भत्ता लमळत अस.े यातून ते आपल्या 
डॉसटराांना आखण डसे्न्टस्टना फी देऊ शकत. पण िी अगधकाऱ्याांना आपले पती आखण कुटुांबासाठी असा 
भत्ता लमळत नसे. फ्रााँनतयरोिी िकील रूथच्या तकागनुसार, हे अमेररकी घटनेिे उल्लांघन होते. 
घटनेनुसार, प्रत्येक अमेररकी नािररकाला कायद्यान ेसमान सुरक्षा लमळायला हिी. हिाई दल मात्र 
फ्रााँनतयरो आखण इतर िी कमगिाऱ्याांना विनाकारण असमानतेिी िािणूक देत होते.  

शरेॉन फ्रााँनतयरो हा िटला स्जांकली तेव्हा तो फकत नतिाि विजय नव्हता. तो हिाई दलातील 
सिग िी कमगिाऱ्याांिा विजय होता. पुरुर् आखण स्िया याांच्यात समानता असािी, असे मानणाऱ्या सिग 
लोकाांिा तो विजय होता. रूथने िटल्यात ननदशगनास आणलेल्या बाबीांनुसार सुप्रीम कोटागने आपले 
ननयम बदलले. आता सरकार पुरुर् आखण स्ियाांमध्ये भेदभाि करत असेल तर त्याि ेस्पष्टीकरण 
त्याांना द्यािे लािणार होत.े  



समतेिा लढा लढणाऱ्या एका िळिळ्या िकीलाच्या रुपात रूथने आपली भूलमका पुढील शब्दाांत 
स्पष्ट केली: 

“मला न्यायाधीशाांना समजािून द्यायि ेहोते की स्ियाांबाबत असलेल्या त्याांच्या समजूती 
िुकीच्या आहेत. त्याांच्या अशा िैरसमजाांमुळे स्िया आखण मुलीांना सांधी उपलब्ध होत नव्हत्या, 
त्याांच्या आकाांक्षाांना भरारी घेता येत नव्हती.” 

कायद्याच्या अनेक कॉलेजाांमध्ये लशकिून आखण देशभरात अनेक िटले स्जांकून 1980 साली रूथ  
बेडर गिन्सबिग, कोलांबबया स्जल्यािी न्यायाधीश बनली. रूथ आखण नति ेकुटुांब िॉलशांग्टन डी. सी. 
येथे स्थलाांतरीत झाले. मि 13 िर्ानंांतर, 1993 साली, न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबिग अमेररकी 
सुप्रीम कोटागिी न्यायाधीश बनली. हे पद लमळणारी ती पदहली ज्यू आखण दसुरी िी होती (1981 
साली सॅन्रा ड ेओकनेर अमरेरकी सुप्रीम कोटागिी पदहली न्यायाधीश बनली होती).  

न्यायाधीश पदािर असताना रूथला िटला लढिता येत नव्हता. पण ती आपल्या कायद्याच्या 
सिोल ज्ञानािा उपयोि करून ननष्पक्षपणे ननिाडा करू शकत असे. सुप्रीम कोटागतील ननयुक्ती ही 
त्याांच्यासाठी फार अलभमानािी बाब होती. त्याि िर्ी सुप्रीम कोटागने व्हस्जगननया लष्करी सांस्थेने 
मुलीांिर टाकलेल्या बदहष्काराबाबत िटला सुनािणीस घेतला. नािररकाांना सैननकी प्रलशक्षण देणारे  
हे एक प्रलसद्ध कॉलेज होते. कॉलेजि ेम्हणणे होते की त्याांनी मुलीांना प्रिेश ददला तर त्याांच्या 
कॉलेजि ेअस्स्तत्ि राहाणार नाही.   

न्यायाधीश गिन्सबिगने व्हस्जगननया लष्करी सांस्थेि ेमत अमान्य केले. रूथच्या मते सांधी ददली 
तर मुलीही तेथील कठीण अभ्यासक्म तसेि शारीररक प्रलशक्षण लशकू शकतात. त्याांना सांधीि 
नाकारणे हे घटनेने ददलेल्या अगधकाराि ेउल्लांघन ठरते.  

पण या िटल्यात रूथला आपले मत माांडण्यािी िरजि पडली नाही. कारण इतर सहा 
न्यायाधीशाांनाही कॉलेजि ेम्हणणे अमान्य होते. शिेटी न्यायाधीश गिन्सबिगने आपले मत ललदहले – 

“व्हस्जगननया लष्करी सांस्था मुलीांना प्रिेश मनाई करू शकत नाही. अमेररकी प्रजासत्ताकात मुलीांना 
आखण स्ियाांना पुरुर्ाांच्या बरोबरीने हसक लमळालेले आहेत.” ती हे सुद्धा म्हणू शकली असती की या 
िटल्यात एक िकील म्हणून त्याांिी भूलमका महत्त्िािी होती. पण नतने कोटागत उभे राहून आपला 
ननिाडा थोडसयात िािला आखण समतेि ेआणिी एक उदाहरण घालून ददले.  



“तुम्हाला वप्रय आहेत अशा िोष्टीांसाठी 
लढा द्या. 

पण असे लढा की इतर लोकही तुमच्या 
लढ्यात सामील होतील.”   

न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबिग  


